
  

Tekniikan kandidaatintyö 

 

 

 

 

 

 

 

Selvitys jätevesistä metallien pintakäsittelyssä 

 

 

 

 

 

Lappeenranta 2021 

Mikko-Jussi Laine 

 



  

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

LUT School of Engineering Science  

Kemiantekniikan koulutusohjelma  

 

Selvitys jätevesistä metallien pintakäsittelyssä 

Kandidaatintyö 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn ohjaaja: TkT Eveliina Repo 

  



  

Tiivistelmä 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

LUT School of Engineering Science  

Kemiantekniikan koulutusohjelma  

Tekijä:  Mikko-Jussi Laine 

Nimi:  Selvitys jätevesistä metallien pintakäsittelyssä 

Kandidaatintyö 2021 

28 sivua, 6 taulukkoa, 2 kuvaa, 1 liite 

Työn ohjaaja: TkT Eveliina Repo 

Hakusanat: pintakäsittely, jätevesi, päästörajat, vedenkäsittely 

Metallien pintakäsittely käsittää laajan skaalan erilaisia prosesseja, joilla kappaleen 

pintaominaisuuksia jalostetaan käyttötarkoitukseen sopiviksi. Erilaisten prosessien myötä myös 

niistä syntyvät jätevesien laatu ja määrä vaihtelee paljon. Kuitenkin nämä vedet yleensä 

sisältävät liuenneita metalleja ja muita epäorgaanisia aineita, joiden poistaminen vedestä on 

usein välttämätöntä ennen johtamista ulos laitokselta. 

Tämä työ on tehty toimeksiantona Hyxo Oy:ltä ja sen tarkoitus on koota yhteen yleistä tietoa 

pintakäsittelyalaa koskevasta jätevedenkäsittelystä. Toinen ja tärkeämpi päämäärä on pyrkiä 

luomaan käsitys alan jätevesiä koskevista päästöraja-arvoista. Päästöraja-arvoja koskien työtä 

varten on kartoitettu 14 suomalaisille pintakäsittelylaitokselle myönnettyä ympäristölupaa. 

Kartoituksen perusteella Suomessa jätevesille määrätyt raja-arvot noudattavat keskenään 

pitkälti yhtenäistä linjaa. Yhtenäisyyttä raja-arvojen kesken luovat kansalliset ohjeistukset, 

tärkeimpänä Suomen Vesilaitosyhdistyksen julkaisema Teollisuusjätevesiopas. Hyväksyttäviä 

päästöarvoja määrittävät myös parhaan käyttökelpoisen tekniikan referenssidokumentit. Näistä 



  

yhtenäistävistä tekijöistä raja-arvoissa voi olla vaihtelua vesihuoltolaitosten välillä riippuen 

laitoksen vastaanottamasta kokonaiskuormituksesta. 
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1  JOHDANTO 

Puhdas vesi on mahdollisesti maapallon tärkein luonnonvara, jota ilman yhteiskunnat ja 

ekosysteemit eivät pysty toimimaan. Veden käyttäminen tarkoittaa lähtökohtaisesti veden 

likaamista, sen kulkiessa ihmiskehon tai teollisuuden prosessin läpi, jolloin tulevan käytön 

mahdollistaminen vaatii jäteveden puhdistamista. Teollisuuden prosessit synnyttävät jätevesiä, 

joita ei voida johtaa suoraa vesistöihin niiden sisällön vuoksi. Näitä jätevesiä ei voida 

välttämättä myöskään johtaa sellaisinaan kunnallisiin vesiverkostoihin niiden poiketessa 

laadultaan tavallisista talousjätevesistä. Tällaisia poikkeavia vesiä syntyy esimerkiksi 

pintakäsittelylaitoksilla, joissa jätevesiin kulkeutuu laaja-alaisesti erilaisia metalleja, 

ioniyhdisteitä ja kemikaaleja. 

Suomessa pintakäsittelylaitosten vesipolitiikkaa ohjaavat lainsäädännön kautta 

teollisuusjätevesisopimusten ja ympäristölupien määräykset, sekä vaatimukset parhaasta 

käyttökelpoisesta tekniikasta. Työssä päätarkoituksena on selvittää, millaista tämä ohjaus 

yleisesti Suomessa on koskien laitokselta lähtevälle vedelle määrättyjä raja-arvoja sekä niiden 

valvontaa.  

Tässä työssä on perehdytty metallien pintakäsittelyä harjoittavien laitosten jätevesiin ja niiden 

käsittelyyn. Selvitystä varten on käyty läpi 14 pintakäsittelylaitokselle myönnettyä 

ympäristölupaa vuosilta 2007–2019 (Liite I), joiden perusteella voidaan hahmottaa yleisiä 

käytäntöjä alalla. Kartoituksessa keskityttiin ainoastaan laitoksiin, jotka johtavat jätevetensä 

kunnallisen vesihuoltolaitoksen viemäriin tämän ollessa yleisempi käytäntö kuin suoraan 

vesistöön johtaminen. Ympäristölupaselvitys kuitenkin rajoittuu ainoastaan laitoksiin, joille 

vaaditaan ympäristölupa. Alalle on myös olemassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa 

määrittäviä vertailuasiakirjoja (BREF), joita työssä avataan jätevesien ja vedenkäytön osalta. 

Työssä esitellään ensin lyhyesti metallien pintakäsittelyprosesseja ja aiheeseen liittyvää 

lainsäädäntöä. Tämän jälkeen käsitellään prosesseissa syntyvien jätevesien sisältöä ja 

vaikutuksia sekä käydään läpi tavallisimpia jätevesien käsittelymenetelmiä. Viimeisissä 

luvuissa esitellään, millaisia pitoisuusraja-arvoja pintakäsittelylaitoksille on Suomessa määrätty 

ja analysoidaan lukuja. 
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2  METALLIEN PINTAKÄSITTELY 

 

Metalleille suoritettavia pintakäsittelyitä on olemassa laaja kirjo, käsittelyiden tarkoitus on 

luoda uusia ominaisuuksia käsiteltävän kappaleen perusmetallille. Erilaisilla pinnoitteilla 

voidaan suojata kappaletta kulumiselta tai korroosiolta, lisätä lämmönsietoa ja luoda kappaleelle 

esteettisesti miellyttävä ulkonäkö. (Tunturi 1994, 8–10) 

Tämän luvun tarkoitus on esitellä lyhyesti pintakäsittelyn prosesseja sekä niihin liittyvää 

lainsäädäntöä Suomessa. 

 

2.1 Erilaiset pintakäsittelyt 

 

Pintakäsittelylaitosten prosessit koostuvat useammasta peräkkäisestä käsittelystä. Käsittelyiden 

välissä käsiteltävää pintaa huuhdellaan, jolloin huuhteluvesiin kulkeutuu edeltävässä 

käsittelyssä käytettäviä tai syntyviä aineita kuten metalleja, happoja ja emäksiä. Nämä 

huuhteluvedet muodostavatkin suurimman osan laitoksen jatkuvasta jätevesituotannosta. 

Huuhteluvesien lisäksi jätevettä voi laitoksilla syntyä käytettäviä kylpyliuoksia vaihdettaessa. 

Kylpyliuokset voidaan myös luovuttaa ulkopuolisen ongelmajätteenkäsittelijän vastuulle, 

jolloin rasitusta laitoksen omiin jätevesiin ei synny. (Mahiout & Siivinen 1999) 

Seuraavissa alaluvuissa on lyhyesti esiteltynä tavallisia pintakäsittelyjä keskittyen niiden 

vaikutuksiin laitoksen jäteveden laatuun ja sisältöön. 

 

2.1.1 Esikäsittelyt ja peittaus 

 

Pintakäsittelyprosessi alkaa pinnan esikäsittelyllä, jossa esimerkiksi muokataan pinnan profiilia 

tai poistetaan pinnalta epäpuhtaudet. Käytettävä esikäsittely riippuu seuraavien käsittelyiden 

luonteesta ja vaatimuksista, mutta lähtökohtaisesti pinnalla on orgaanista ja epäorgaanista likaa, 
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jota poistetaan esikäsittelyssä. Esikäsittelyissä voidaan yhdistää mekaanisia 

puhdistusmenetelmiä, kuten harjausta ja suihkupuhdistusta, kemiallisiin kylpyihin, joissa 

käytetään sekä happamia ja emäksisiä liuoksia sekä puhdistuskemikaaleja. (Häkkä-Rönnholm 

1999) 

Orgaanista likaa poistavista käsittelyistä voidaan puhua rasvanpoistona, josta jätevesiin 

kulkeutuu orgaanisia aineita, kuten öljyjä ja rasvoja, sekä veteen helposti liukenevia 

epäorgaanisia aineita. Näiden lisäksi myös rasvanpoistossa käytettyjä puhdistusaineita, kuten 

tensidejä, siirtyy jätevesiin, mikä voi vaikuttaa tulevaan jätevedenkäsittelyprosessiin. (Yli-

Pentti 1999) 

Osa epäorgaanisesta liasta poistuu samassa käsittelyssä orgaanisen lian kanssa. Tämän lisäksi 

epäorgaanisten epäpuhtauksien poistoon käytetään peittausta. Peittaus voi olla myös 

pintakäsittelylaitoksen pääkäsittely, mutta se tavataan tehdä myös ennen erilaisia pinnoituksia. 

Peittauksen päätarkoitus on poistaa kappaleen hapettunut pinta käyttämällä hapanta 

peittausliuosta, joka syövyttää kappaleen pinnasta hapettuneen kerroksen. Peittausliuokseen 

sekä peittausta seuraaviin huuhteluvesiin kulkeutuu käsiteltävästä kappaleesta erilaisia metalleja 

kuten rautaa, kromia ja nikkeliä. (Yli-Pentti 1999) 

 

2.1.2 Pinnoittaminen 

 

Kun kappale on esikäsitelty, se voidaan päällystää esimerkiksi metallisella pinnoitteella. 

Metallinen pinnoite voidaan luoda kappaleelle kemiallisesti tai elektrolyysillä sähkövirtaa 

hyödyntämällä. Sähköpinnoituksessa pinnoitettava kappale lasketaan kylpyyn, joka sisältää 

metallisuoloja, kompleksinmuodostajia sekä happoja ja emäksiä. Pinnoitettava kappale toimii 

elektrolyysissä katodina, jonka pinnalle kylvyn positiiviset metalli-ionit pelkistyvät.  

Kemiallisessa prosessissa ei käytetä sähkövirtaa vaan kylvyn metalli-ionit pelkistetään 

kappaleen pinnalle pelkistinaineella, kuten hypofosfiitilla. (Forsén 1999) 
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Pinnoitukseen saattaa liittyä vielä jälkikäsittely, kuten sinkkipinnoitteen passivointi kromia 

sisältävässä kylvyssä. Myös kappaleen maalaaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi 

ruiskumaalauksella tai upotusmaalauksella. (Forsén 1999) 

 

2.2 Pintakäsittelylaitosten jätevesien sääntely 

 

Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen on 

Suomessa ympäristöluvan vaativaa toimintaa, mikäli käsittelyaltaiden yhteenlaskettu tilavuus 

on yli 5 m3. Jos käsittelyaltaiden yhteenlaskettu tilavuus on yli 30 m3, luetaan pintakäsittely ns.  

direktiivilaitosten piiriin, jolloin ympäristölupamenettely tiukentuu. Myös orgaanisia liuottimia 

käyttävän toiminnalle, johon pintakäsittely voidaan liittää, on vastaavia lupamenettelyjä. 

Direktiivilaitoksen määreiden täyttyessä, mikäli liuottimen kulutuskapasiteetti ylittää 150 kg 

tunnissa tai 200 tonnia vuodessa. (L 527/2014 Liite I) 

Direktiivilaitosten lupamenettelyssä laitoksen täytyy toimia Euroopan komission parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa määrittävien BAT-päätelmien määräämien päästötasojen mukaisesti. 

Tällä hetkellä kuitenkaan metallien ja muovien pintakäsittelyllä ei ole julkaistu BAT-päätelmiä, 

jolloin päästötasojen määrääminen tapahtuu kansallisesti ja paikallisesti ympäristöviranomaisen 

toimesta. (L 527/2014) 

Tavanomaisimmin pintakäsittelylaitos hyödyntää kunnallista vesihuoltojärjestelmää jolloin on 

sen huolehdittava riittävästä vesien esikäsittelystä valtioneuvoston asetuksen (713/2015 § 41) 

mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014 § 41) 

Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet ja muut pilaavia aineita 

sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla: 

1) vesihuoltolaitoksen päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi ja 

muiden purkuvesistöä koskevien säännösten vaatimusten täyttämiseksi; 
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2) lietteen turvallisen, ympäristön kannalta hyväksyttävän hyödyntämisen ja 

loppukäsittelyn varmistamiseksi; 

3) viemäriverkon ja puhdistamojen työntekijöiden terveyden suojelemiseksi; 

4) jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi; 

5) viemäriverkon, puhdistamoiden ja niihin liittyvien laitteiden vaurioitumisen 

estämiseksi. 

Vesihuoltolaitos voi kieltäytyä liittämästä laitoksen viemäriin kiinteistöä ja ottamasta 

vastaan 1 momentissa tarkoitettuja jätevesiä, jos 1 momentissa säädetyt vaatimukset 

eivät täyty. 

Vesihuoltolaitokset voivat huolehtia vaatimuksien täyttymisestä ennakoivasti tekemällä 

pintakäsittelylaitoksen kanssa niin sanotun teollisuusjätevesisopimuksen. Sopimuksessa 

voidaan määrittää millaista vettä ja kuinka paljon pintakäsittelylaitos saa johtaa 

vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Tällä tavoin pystytään varmistamaan yllä esitettyihin 

tavoitteisiin pääseminen. Sopimuksessa on mahdollista määrittää korotettu jätevesimaksu, joka 

voidaan ottaa käyttöön, mikäli sovitut raja-arvot ylittyvät jätevedessä. Vaikka ympäristöluvat 

sisältävät vastaavaa sääntelyä, mahdollistavat teollisuusjätevesisopimukset suoremman 

yhteistyön kahden toimijan välillä. Teollisuusjätevesisopimuksia voidaan myös solmia 

sellaisten toimijoiden kanssa, jotka eivät kuulu ympäristölupien piiriin. (AFRY 2020) 

 

3  PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTEVEDET JA NIIDEN 

KÄSITTELY 

 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, pintakäsittelylaitosten jätevesiin liittyy sääntelyä ja 

valvontaa niin viranomaisen kuin mahdollisen vesihuoltolaitoksen toimesta. Syitä sääntelylle 

voidaan avata jätevesien sisältämien aineiden ominaisuuksien ja vaikutusten kautta.  
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3.1 Jätevesien sisältö ja vaikutukset 

 

Pintakäsittelystä jätevesiin siirtyy laaja kirjo aineita, joilla on moninaisia vaikutuksia 

vesihuollon toimintaan ja pintavesiin. Kunnalliset jätevedenpuhdistamot ovat lähtökohtaisesti 

suunniteltu puhdistamaan tavallisia talousvesiä, jotka sisältävät runsaasti orgaanisia yhdisteitä 

sekä fosforia ja typpiä (Laitinen et al 2014, 27–28). Orgaaniset yhdisteet sekä eliöille tavalliset 

ravinteet fosfori ja typpi, pystytään poistamaan yleisesti käytössä olevalla aktiivilieteprosessilla. 

Prosessissa mikrobit kuluttavat vedestä niiden ravinnoksi sopivia aineita ja näin sitovat aineet 

lietteeseen. Tätä runsaasti orgaanisia yhdisteitä ja ravinteita sisältävää lietettävä voidaan 

myöhemmin hyödyntää lannoitteena. Kuitenkin lietteen käyttö lannoitteena vaatii, että se 

saavuttaa muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (A 1.9.2011/25) määrätyt 

pitoisuusrajat haitallisille metalleille sekä arseenille, esitettynä taulukossa 1.  

Taulukko 1 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat raja-arvot puhdistamolietteen 

hyötykäytölle. (A 1.9.2011/25) 

Alkuaine Enimmäispitoisuus 

(mg/kg kuiva-ainetta) 

Arseeni 25 

Elohopea 1,0 

Kadmium 1,5 

Kromi 300 

Kupari 600 

Lyijy 100 

Nikkeli 100 

Sinkki 1500 

 

Tämä rajoittaa puhdistamon vastaanottaman jäteveden sisältöä, sillä veden sisältämät metallit ja 

monet muut luonnolle haitalliset aineet sitoutuvat ja kertyvät lietteeseen (Vieno 2014, 36–41). 

Tällöin vaikkakin haitta-aineet pystytään poistamaan vedestä, niiden haittavaikutukset siirtyvät 
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eteenpäin ympäristöön. Tämän lisäksi joidenkin aineiden kohdalla puhdistamoilla ei ole kykyä 

poistaa ainetta jätevedestä. Esimerkiksi nikkelin pitoisuus jätevedessä ei laske yleensä 

kunnallisen jätevedenpuhdistamon prosessissa (Vieno 2014, 124).  

3.1.1 Metallit jätevedessä 

 

Metallit voivat esiintyä vedessä ioneina, puhtaina aineina tai sitoutuneina yhdisteisiin. 

Esiintymismuodosta riippuen metallien haitallisuus voi vaihdella. Esiintymismuotoon 

vaikuttavat esimerkiksi muut liuenneet aineet sekä veden pH, yleensä metallit esiintyvät 

happamissa liuoksissa kationeina. Muuttuva tekijä on myös metallin hapetusluku, joka vaikuttaa 

sen käytökseen. Esimerkiksi kromin kohdalla hapetusluvulla kuusi esiintyessään (Kromi VI) 

kyseessä on karsinogeeninen aine mutta hapetusluvun ollessa kolme haittavaikutukset ovat 

verrattain pienet eliöille. (Binkley & Simpson 2003) 

Sen lisäksi että metallit voivat liian suurina pitoisuuksina pilata jätevedenpuhdistamolla 

muodostuvan lietteen, vaikuttavat ne biologisten puhdistusprosessien toimintaan. 

Raskasmetalleista esimerkiksi kupari, kadmium, nikkeli ja kromi inhiboivat mikrobien 

toimintaa. Tällöin puhdistamon kyky käsitellä niin sanottuja tavallisia talousvesiä voi heikentyä. 

(Binkley & Simpson 2003) 

 

3.1.2 Liuottimet ja öljyt 

 

Liuottimia käytetään pintakäsittelyn rasvanpoistoprosesseissa poistamaan metallipinnalle 

päätyneitä öljyjä ja rasvoja. Liuottimina käytettyjen aineiden kirjo on laaja mutta yhdistävien 

ominaisuuksiensa vuoksi ne voivat aiheuttaa korroosiota viemäriverkostoissa ja häiritä 

puhdistusprosesseja. Helposti haihtuvat yhdisteet voivat myös olla vaaraksi 

puhdistamotyöntekijöille. (VVY & HSY 2018, 54) 

Pintakäsittelylaitokselle saapuvan kappaleen puhtaus voi vaihdella ja poistettavien öljyjen sekä 

rasvojen määrä ja laatu yhtäläisesti. Mineraaliöljyillä tarkoitetaan yhdisteitä, joiden sisältämät 
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hiilivetyketjut ovat pituudeltaan välillä C10-C40. Tämän tyyppisset öljyt voivat tukkia 

viemäristöjä ja haitata niin biologisia kuin kemiallisia puhdistusprosesseja. Biologisissa 

prosesseissa, joita tavallisesti kunnallisilla laitoksilla hyödynnetään, öljyt voivat vaikuttaa 

hapensiirtoon prosessissa ja heikentää laskeutumista. Flokkien laskeutuminen heikkenee myös 

kemiallisissa puhdistusprosesseissa, jolloin pintakäsittelylaitoksella mahdollisesti öljyisten 

vesien johtaminen samaan prosessiin muiden vesien kanssa voi vaikeuttaa omaa 

puhdistusprosessia. (VVY & HSY 2018, 55) (Mahiout & Siivinen 1999, 24–25) 

Happamat ja emäksiset liuokset voivat myös syövyttää viemärirakenteita ja häiritä biologia 

puhdistusprosesseja. Kuten aiemmin mainittu, täytyy pintakäsittelylaitosten pystyä 

puhdistamaan jätevettään esimerkiksi edellä mainittujen aineiden osalta.  

 

3.2 Puhdistustekniikat 

 

Kuvassa 1 on esitettynä tavanomainen pintakäsittelylaitoksen vedenkäsittelyjärjestelmä. Kuten 

luvun 2 ensimmäisissä kappaleissa tuotiin ilmi, merkittävin osa pintakäsittelyn jätevesistä 

muodostuu huuhteluvesistä. Koska prosessit sisältävät yleensä useamman erilaisen käsittelyn, 

on huuhteluvesien kesken laadunvaihtelua. Tämä aiheuttaa sen, että joistakin vaiheista syntyvät 

vesivirrat voivat vaatia erityiskäsittelyn ennen yhdistämistä. Esimerkiksi 

kompleksinmuodostajat, kuten kuvassa näkyvä syanidi, haittaavat metallien saostamista 

liuoksesta. Myös rasvanpoistosta mahdollisesti syntyvät öljyiset vedet voidaan esimerkiksi 

johtaa öljynerotuskalvon läpi. (Mahiout & Siivinen 1999, 20–25) 
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Kuva 1 Esimerkki pintakäsittelylaitoksen jätevedenkäsittelyjärjestelmästä. (Agences de 

l'Eau de France et al. 2002) 

 

3.2.1 Saostaminen 

 

Yleinen prosessi pintakäsittelylaitosten vesien puhdistamisessa on metallien talteenotto 

kemiallisella saostuksella. Saostamisen periaatteena on muodostaa veteen liuenneista 

metallikationeista liukenemattomia suoloja käyttämällä esimerkiksi hydroksideja. Saostuksen 

jälkeen sakka erotetaan flokkauksella tai sedimentaatiolla vedestä. 

Suolojen liukoisuuteen vaikuttaa yleisesti liuoksen lämpötila sekä pH. Eri suoloilla pH:n 

vaikutus on kuitenkin erilainen liukoisuuteen, kuten kuvasta 2 voidaan huomata. Piste, jossa 

liukoisuus on pienintä, ja täten saostuminen ja talteenotto tehokkainta, vaihtelee suolojen 

kesken. Pintakäsittelylle ominaisista metalleista kuparin, kromin ja sinkin hydroksidit saadaan 
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saostumaan hydroksideilla melko tehokkaasti niiden liukoisuuden käyttäytyessä yhtenevästi. 

Kuitenkin osaltaan tärkeiden metallien nikkelin ja kadmiumin saostuminen alkaa huomattavasti 

edellä mainittuja myöhemmin, jolloin taas muut ionit alkavat jälleen liueta herkemmin. 

(Mahiout & Siivinen 1999, 39–43) 

 

Kuva 2  Metallihydroksidien liukoisuus pH:n suhteen. (EC 2006, 140) 

 

Mikäli puhdistettava liuos sisältää monipuolisesti eri metalleja, sen puhdistaminen riittävälle 

tasolle pelkällä hydroksidisaostuksella voi olla haastavaa. Tällöin voidaan saostuksessa 

hyödyntää muita saostuskemikaaleja kuten sulfideja, joiden muodostamat suolat ovat 

vähäliukoisempia hydroksideihin verrattuna. Kemiallisella saostuksella pystytään poistamaan 

metalli-ioneja vedestä melko yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti. Kuitenkin se yleensä 

vaatii vielä jatkokäsittelyn esimerkiksi ioninvaihtimen avulla, jolla poistetaan heikosti 
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saostuneet metallit vedestä. Kemiallista saostusta vaikeuttavat myös herkästi veteen 

mahdollisesti päätyneet kompleksinmuodostajat, jotka lisäävät metallien liukoisuutta. Myös 

metallien osalta monimuotoisten vesien saostaminen tuottaa koostumukseltaan heterogeenistä 

sakkaa, jolloin yksittäisten metallien talteenotto ja uudelleenkäyttö vaikeutuu. (Wang et al. 

2005) (EC 2006, 363) 

Edellä kuvatuilla, tavallisimmin käytetyillä kemialliseen saostamiseen perustuvilla tekniikoilla 

pystytään useimmiten saattamaan jäteveden puhtaus riittävälle tasolle viemäriin johtamista 

varten.  

3.2.2 Haihdutus ja ioninvaihto 

 

Kuitenkin on olemassa tekniikoita, joilla voidaan tuottaa vettä, joka puhtautensa puolesta sopii 

suoraan uudelleenkäytettäväksi prosessissa. Tällöin voidaan puhua ns.  Zero Liquid Discharge 

(ZLD) -tekniikoista, kuten haihdutus ja erilaiset ioninvaihtimet. (EC 2006, 371) (Tong & 

Elimelech 2016) 

Haihdutuksessa, jätevesi tislataan erottaen toisistaan vesi ja haihtumattomat aineet. 

Haihtumattomista aineista koostuva tisle voidaan joko siirtää jätteenkäsittelyyn tai 

parhaimmassa tapauksessa hyödyntää prosessiliuoksissa. Normaalipaineessa veden 

kuumentaminen on luonnollisesti runsaasti energiaa kuluttava prosessi, mikä nostaa tekniikan 

käyttökustannuksia. Veden haihtumisen vaatimaan lämpötilaan voidaan vaikuttaa muuttamalla 

painetta, kiehumispisteen laskiessa paineen mukana. Kun kiehumispistettä saadaan laskettua, 

myös haihdutuksen energiantarve vähenee. Näitä alipainehaihduttimia tavataan asentaa myös 

sarjaan energian säästämiseksi. Tällöin ensimmäisestä vaiheesta syntyvällä vesihöyryllä 

lämmitetään seuraavaan vaiheeseen päätynyttä jätevettä. Tavallisina olosuhteina 

alipainehaihdutimille voidaan pitää 12-20 kPa ja 50-60 °C. (Brinkmann et.al 2016, 263)  

Ioninvaihtimia voidaan jakaa kationinvaihtimiin ja anioninvaihtimiin. Metallien suhteen 

tavallisesti käytetään kationinvaihtohartsia, jossa vetyioneja sisältävä hartsi poistaa vedestä 

metallikationin ja luovuttaa vetyionin. Kun hartsin kapasiteetti on täynnä, voidaan siitä ottaa 

talteen metallit ja regeneroida se hapolla uudelleenkäyttöä varten. Ioninvaihtimilla voidaan 
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tuottaa uudelleen käytettävää vettä kuten haihdutuksella. Kuitenkin tärkeämpänä voidaan pitää 

niiden talteenottokykyä metallien suhteen. Ioninvaihtimet voivat toimia spesifisti, jolloin 

vedestä voidaan eristää metalli-ionit puhtaina uudelleenkäyttöä varten. Verrattuna 

haihdutukseen ioninvaihto ei kuluta energiaa, mutta hartsin puhdistus ja regenerointi vaativat 

kemikaalien käyttöä. (Brinkmann et.al 2016, 253-255) 

Vedenkäsittelyn kehittyessä tällaisten ZLD-tekniikoiden käyttö voi yleistyä niiden tulessa myös 

laajemmin taloudellisesti kannattaviksi vaihtoehdoiksi alalla. Aiemmin mainitut ZLD tekniikat 

ovat kuitenkin jo monin paikoin niin sanottua parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jonka käytön 

arviointi kuuluu ympäristölupaprosessiin. 

 

3.3 Paras käyttökelpoinen tekniikka – BAT 

 

Metallien ja muovien pintakäsittelylle ei ole vielä julkaistu BAT-päätelmiä, jotka määräisivät 

tarkasti alan parhaan käyttökelpoisen tekniikan päästötasot direktiivilaitoksille. Kuitenkin 

ympäristöluvissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa arvioidessa hyödynnetään Euroopan 

komission julkaisemia BREF-asiakirjoja, joista metallien ja muovien pintakäsittelyä koskien on 

olemassa vuonna 2006 julkaistu BREF-STM. Orgaanisia liuottimia käyttävälle pintakäsittelylle 

on erikseen julkaistu BREF-asiakirja (BREF-STS) sisältäen BAT-päätelmät vuonna 2020, jota 

mahdollisesti voidaan soveltaa yhdessä BREF-STM:n kanssa. 

 

3.3.1 BREF-STM 

 

Pääpaino vedenkäytön suhteen BREF-asiakirjassa on vedenkulutuksen minimoimisella. Tähän 

voidaan pyrkiä esimerkiksi käyttämällä käänteistä kaskadihuuhtelua, jossa vesi siirtyy 

huuhtelualtaiden välillä viimeisestä huuhtelusta ensimmäistä kohti. Huuhtelua koskevan 

vedenkäytön referenssiarvon osalta asiakirjassa todetaan, että BATia käyttämällä kappaleen 

huuhtelu tuottaisi puhdistettavaa huuhteluvettä 3–20 l/m2 huuhteluvaihetta kohti. Syntyvän 
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jäteveden käsittelyssä tulisi myös pyrkiä tunnistamaan ja käsittelemään erikseen vesieriä, joiden 

yhdistämien voisi tuottaa ongelmia. Näitä ovat esimerkiksi: öljyjä ja rasvoja, syanidia, kromia 

ja kadmiumia sisältävät vedet. Vedenkäytön yleinen tarkkailu ja valvominen on myös 

suositeltava toimenpide. (EC 2006, 397–403) 

Materiaalien talteenotto ja kierrätys ovat myös tavoiteltavia päämääriä. Huuhteluveden 

uudelleenkäyttöä varten asiakirjassa on nostettu esiin erityisesti ionivaihtimien ja 

käänteisosmoosin hyödyntäminen veden käsittelyssä (EC 2006, 243–244). Veden kierrättämistä 

hyödynnettiin vaihtelevasti työhön kartoitetuilla laitoksilla. Parhaimmillaan vettä prosessiin 

tuotiin takaisin 85-90 % puhdistetusta vedestä. Vaikka alalle ei ole BAT-päätelmien kautta 

direktiivilaitoksia koskevia lakisääteisiä päästötasoja, sisältää BREF-asiakirja parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan käyttöön yhdistettävät pitoisuudet viemäriin laskettavalle vedelle. 

Nämä arvot ovat esitettyinä taulukossa 2. 

Taulukko 2 Viemäriin laskettavan veden pitoisuusarvot, kun hyödynnetään parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa (STM). (EC 2006, 404) 

Hopea [mg/l] 0,1–0,5 

Kadmium [mg/l] 0,1–0,2 

Kromi (kok) [mg/l] 0,1–2,0 

Kromi VI [mg/l] 0,1–0,2 

Kupari [mg/l] 0,2–2,0 

Lyijy [mg/l] 0,05–0,5 

Nikkeli [mg/l] 0,2–2,0 

Sinkki [mg/l] 0,2 – 2,0  

Tina [mg/l] 0,2–2,0 

Vapaa syanidi [mg/l] 0,01–0,2 

 

Taulukon 2 arvot sisältyvät lähtökohtaisesti suomalaisten vesihuoltolaitosten yleisiin raja-

arvoihin (Taulukko 5). Näin taulukon 2 arvot eivät välttämättä ole kovinkaan merkitykselliset 

pintakäsittelylaitoksen toiminnalle Suomessa. Kuitenkin alan BREF-asiakirja on uudistumassa 
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tulevaisuudessa BAT-päätelmineen ja päästötasoineen, jolloin tilanne voi muuttua 

(Ympäristö.fi). 

 

3.3.2 BREF-STS 

 

Uudemman parasta käyttökelpoista tekniikkaa määrittävän asiakirjan ajatukset eivät juurikaan 

eroa edellisessä luvussa käsitellystä BREF-STM:sta vedenkäytön suhteen. Kuitenkin asiakirjan 

sisältämissä päätelmissä on määritettynä joitakin toimialakohtaisia päästötasoja, joihin alan 

direktiivilaitoksen tulisi päästä. Päästötasot, jotka on esitetty taulukoissa 3 ja 4, on määritetty 

suorille ja epäsuorille päästöille vesistöön. Suorat päästöt tarkoittavat tässä tapauksessa vesiä, 

joille ei suoriteta myöhempää lisäkäsittelyä, esimerkiksi kunnallisella jätevedenpuhdistamolla. 

Epäsuorien tarkoittaessa luonnollisesti muita vaihtoehtoja, kuten jäteveden johtamista 

viemäriverkostoon. 

 

Taulukko 3 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset BAT-päästötasot vastaanottavaan 

vesistöön johdettaville suorille päästöille (STM). (EC 2020, 834) 

Aine/muuttuja Toimiala BAT-päästötaso 

Kiintoaineen 

kokonaispitoisuus (TSS)  

Ajoneuvojen maalaus 

Kelapinnoitus  

Metallipakkausten 

pinnoitus/maalaus ja 

painaminen (vain DWI-

tölkit)  

5-30 mg/l 

Kemiallinen hapenkulutus 

(COD) 

30-150 mg/l 

Adsorboituvat orgaanisesti 

sitoutuneet halogeenit 

(AOX)  

0,1-0,4 mg/l 

Fluoridi (F-) 2-25 mg/l 

Nikkeli (ilmaistuna Ni:nä) Ajoneuvojen maalaus  

Kelapinnoitus  

0,05-0,4 mg/l 

Sinkki (ilmaistuna Zn:nä) 0,05-0,6 mg/l (*) 

Kokonaiskromi (ilmaistuna 

Cr:nä)  

Ilma-alusten maalaus  

Kelapinnoitus  

0,01-0,15 mg/l 

Kuudenarvoinen kromi 

(ilmaistuna Cr(VI):nä) 

0,01-0,05 mg/l 
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(*) BAT-päästötason vaihteluvälin yläraja voi olla 1 mg/l, jos on kyse sinkkiä sisältävistä kappaleista tai kappaleista, jotka on 

esikäsitelty sinkillä. 

Taulukko 4 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset BAT-päästötasot vastaanottavaan 

vesistöön johdettaville epäsuorille päästöille (STM). (EC 2020, 835) 

Aine/muuttuja Toimiala BAT-päästötaso 

Adsorboituvat orgaanisesti 

sitoutuneet halogeenit 

(AOX)  

Ajoneuvojen maalaus 

Kelapinnoitus  

Metallipakkausten 

pinnoitus/maalaus ja 

painaminen (vain DWI-

tölkit)  

0,1-0,4 mg/l 

Fluoridi (F-) 2-25 mg/l 

Nikkeli (ilmaistuna Ni:nä) Ajoneuvojen maalaus 

Kelapinnoitus  

0,05-0,4 mg/l 

Sinkki (ilmaistuna Zn:nä) 0,05-0,6 mg/l (*) 

Kokonaiskromi (ilmaistuna 

Cr:nä)  

Ilma-alusten maalaus 

Kelapinnoitus 

0,01-0,15 mg/l 

Kuudenarvoinen kromi 

(ilmaistuna Cr(VI):nä) 

0,01-0,05 mg/l 

(*) BAT-päästötason vaihteluvälin yläraja voi olla 1 mg/l, jos on kyse sinkkiä sisältävistä kappaleista tai kappaleista, jotka on 

esikäsitelty sinkillä. 

Kun verrataan taulukkoa 4 seuraavassa luvussa esitettäviin yleisiin raja-arvoihin suomalaisilla 

jätevedenpuhdistamoilla taulukossa 5 havaitaan jo eroavaisuuksia metallien suhteen. Tällä 

BAT-päätelmällä voi siten olla tulevaisuudessa vaikutusta laitoksille säädettäviin raja-arvoihin.  

 

4  RAJA-ARVOT JÄTEVESILLE 

 

Raja-arvojen tutkimiseksi työtä varten kartoitettiin 14 pintakäsittelylaitokselle myönnettyä 

ympäristölupaa (Liite I). Työtä varten kartoitetut pintakäsittelylaitokset käyttivät kunnallista 

jätevesiverkostoa ja olivat myös solmineet teollisuusjätevesisopimuksen. Tämän pohjalta 

voidaan sanoa, että teollisuusjätevesisopimuksen solmiminen on tavallista ainakin 

ympäristöluvan vaativien laitoksien kohdalla.  
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Ympäristöluvat esittävät täsmällisesti vain viranomaiset antamat määräykset. Sen sijaan 

toimijan sopiman teollisuusjätevesisopimuksen määräyksiä esitettiin ympäristöluvissa 

vaihtelevasti. Kuitenkin niiden tapausten perusteella, joissa esitettiin sekä 

teollisuusjätevesisopimuksien että viranomaisten määräyksiä, voidaan arvioida niiden olevan 

yleisesti samassa linjassa. Mikäli määräyksissä on eroavaisuuksia, tulisi laitoksen noudattaa 

tiukempia raja-arvoja. Lisäksi ympäristölupaa käsiteltäessä paikallista vesihuoltolaitosta on 

kuultava, minkä uskoisi tuovan yhtenäisyyttä määräyksiin (A 713/2014 § 42). 

 

4.1 Raja-arvot 

 

Taulukossa 5 on esitettynä joidenkin kunnallisten vesihuoltolaitosten ilmoittamia yleisiä 

jätevesiverkkoon johdettavien vesien pitoisuusraja-arvoja. Raja-arvoista voidaan havaita 

joidenkin aineiden kesken varsin yhtenäinen linja jätevedenpuhdistamoiden kesken. Vaihtelua 

laitosten kesken voivat aiheuttaa esimerkiksi erot lietteen hyötykäytössä. Lisäksi 

puhdistamoiden prosesseissa voi olla joitakin eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat tulevien 

aineiden käyttäytymiseen puhdistamolla. Yleisesti aineiden käyttäytymiseroja on 

havainnollistettu Suomen vesilaitosyhdistyksen hankkeessa ”Haitalliset aineet 

jätevedenpuhdistamolla” (Vieno 2014). 
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Taulukko 5 Vesihuoltolaitosten ilmoittamia yleisiä raja-arvoja viemäriin johdettavalle 

vedelle. 
 

Tampereen 

Vesi 

HSY Kouvolan 

Vesi 

Alva 

(Jyväskylä) 

Lahti 

Aqua 

Turun 

Vesihuoltolaitos 

Arseeni [mg/l] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Elohopea [mg/l] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

Hopea [mg/l] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

Kadmium [mg/l] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,2 

Kromi (kok) 

[mg/l] 

1 1 1 1 0,5 0,7 

Kromi VI [mg/l] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Kupari [mg/l] 2 2 2 2 2 0,5 

Lyijy [mg/l] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Nikkeli [mg/l] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Sinkki [mg/l] 3 3 3 3 2 2 

Tina [mg/l] 2 2 2 2 2 2 

Sulfaatti [mg/l] 400 400 400 400 400 400 

Kokonaissyanidi 

[mg/l] 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

pH 6–11 6–11 6–11 6–11 6–11 6–11 

Lämpötila,max 

[C] 

40 40 40 40 40 40 

Hiilivedyt 

(C10-C40) [mg/l] 

100 100 100 100 200 200 

 

Taulukossa 6 on koottuna viemäriin johdettavien vesien pitoisuusraja-arvoja tässä työssä 

kartoitetuille laitoksille. Kuten taulukosta voi havaita on eri aineille määrätty raja-arvoja 

vaihtelevasti laitoksien kesken, sillä raja-arvoja määrätään lähtökohtaisesti aineille, joita 

jätevesiin kulkeutuu tuotantoprosesseista. Verrattaessa yleisiin arvoihin, 

pintakäsittelylaitoksille ei ole myönnetty erityislupia tavallista suurempiin päästöihin. Määrätyt 
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raja-arvot ovat kuitenkin voineet olla yleistä tasoa tiukemmat. Näin on tapahtunut muutamassa 

tapauksessa koskien sinkin ja kuparin raja-arvoja. 

 

Taulukko 6 Pintakäsittelylaitoksille säädettyjä raja-arvoja viemäriin johdettavalle vedelle. 

(Liite I) 

  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 

Arseeni 

[mg/l] 

0,1 0,1 
            

Elohopea 

[mg/l] 

0,01 0,01 
            

Hopea[mg/l] 0,2 0,2 
            

Kadmium 

[mg/l] 

0,01 0,01 0,01 0,01 
   

0,01 
   

0,01 
 

0,01 

Kromi (kok) 

[mg/l] 

1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 
 

1 1 1 

Kromi IV 

[mg/l] 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 

0,1 0,1 
   

0,1 0,1 

Kupari 

[mg/l] 

2 0,5 0,5 0,5 
  

2 
 

0,5 
  

2 
  

Lyijy [mg/l] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
  

0,5 
   

0,5 
  

Nikkeli 

[mg/l] 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 0,5 
 

0,5 

Sinkki [mg/l] 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 

Tina [mg/l] 2 2 
  

2 
         

pH 6-11 6-10 6-10 5,5-11 6-11 6-11 6-11 6-11 
  

6-11 6-11 6-11 
 

Lämpötila 40 40 40 40 40 
 

40 
    

40 40 
 

Syanidi (kok) 

[mg/l] 

0,5 0,5 0,5 0,5 
          

Kiintoaine 

[mg/l] 

500 1000 500 
           

 

Kuten taulukosta 6 nähdään, laitoksille määrätyt raja-arvot eivät vaihtele suurella skaalalla 

laitosten kesken. Kromin, kuparin ja sinkin kohdalla voidaan huomata vaihtelu kahden arvon 

välillä, kun taas muille aineille arvot pysyvät samoina laitoksien kesken. Taulukkoon ei ole 
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kerätty luvissa kerrottuja vesivirtaamia sillä niitä oli ilmoitettu vaihtelevasti tunti-, päivä- ja 

vuosikulutuksena. Kuitenkaan pitoisuusrajojen ja vesivirtaamien välillä ei nähty korrelaatiota. 

Aiemmin taulukossa 5 esitettyihin yleisiin raja-arvoihin vertaamalla voidaan todeta, että 

pintakäsittelylaitoksille ei ole myönnetty yleistä tasoa suurempia raja-arvoja. 

Määrättyjen raja-arvojen tasaisuus on kuitenkin siinä mielessä huomionarvoista, että 

kartoitettujen laitosten jätevesivirtaamissa oli vaihtelua. Tämän olettaisi vaikuttavan 

määrättäviin raja-arvoihin pienemmän jätevesivirtaaman tuottaessa pienemmän kuormituksen 

jätevedenpuhdistamolle. On kuitenkin muistettava, että tässä tarkastelussa ei voida ottaa kantaa 

puhdistamoiden vastaanottamaan kokonaiskuormitukseen, joka lopulta määrää kyvyn 

vastaanottaa epäpuhtauksia. 

 

4.2 Raja-arvojen valvonta 

 

Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2018) on opastettu teollisuusjätevesisopimuksen 

laatijaa huolehtimaan jäteveden laadunvalvonnasta sopimukseen kuuluvalla osalla, jossa 

määrätään esimerkiksi näytteenottopaikka sekä -tapa ja näytteestä määritettävät ominaisuudet. 

Siinä tapauksessa, että laitoksen toiminta kuuluu ympäristöluvan piiriin, voidaan samalla 

valvontaohjelmalla vastata sekä ympäristöviranomaisen että vedenhuoltolaitoksen vaateisiin. 

Tämän puolesta voidaan olettaa että, tähän työhön kartoitettujen ympäristölupien 

valvontaohjelmat edustavat myös teollisuusjätevesisopimuksia. 

Teollisuusjätevesioppaan liitteissä 9 ja 10 on esitettynä melko yksityiskohtaiset esimerkit 

sopimukseen kirjattavasta valvontaohjelmasta. Esimerkkien ohjeistuksen mukaisesti viemäriin 

johdettavista vesistä tulee ottaa näyte paikasta, jossa edustettuna ovat kaikki kiinteistöltä 

lähtevät vedet. Näytteenotto tulisi suorittaa vuorokauden kokoomanäytteenä joka toinen 

kuukausi tai neljännesvuosittain. Ohjeistuksessa ei vaadita näytteenottajan olevan sopimuksen 

ulkopuolinen taho, mutta itse analysointi tulisi suorittaa ulkopuolisen laboratorion toimesta.  

Nämä ohjeistukset ovat edustettuina kartoitetuissa laitoksissa varsin yhtenäisinä uudempiin 

lupapäätöksiin tultaessa. Tavallisimmin näytteenotto tulee suorittaa vuorokauden 
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kokoomanäytteenä neljännesvuosittain. Näytteestä tulee selvittää vähintään niiden aineiden 

pitoisuus, joille on määrätty raja-arvo. Tämän lisäksi lähtevästä vedestä mitataan jatkuvasti 

esimerkiksi pH ja virtaama.  

 

5 RAJA-ARVOJEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Vuonna 1999 julkaistussa pintakäsittelylaitosten jätevesiä koskevassa selvityksessä havaittiin 

tiettyä epäyhtenäisyyttä ja vaihtelua jätevesien raja-arvoissa ja määräyksissä (Mahiout & 

Siivinen 1999, 3).   Suomessa ei tällöin ollut koko maan kattavia määräyksiä koskien metallien 

ja muiden yhdisteiden raja-arvoja jätevesissä, eikä näin ole tänäkään päivänä. Kuitenkin kuten 

edellisestä luvusta huomattiin, on raja-arvoissa havaittavissa kohtalaisen yhteneväisiä linjoja 

pintakäsittelylaitosten kesken.  

Raja-arvojen määrittämisestä ovat vastuussa sekä ympäristöviranomaiset että 

vesihuoltolaitokset. Mikäli kahden tahon määräämissä raja-arvoissa on eroja, tulee noudattaa 

tiukempia arvoja. Näiden toimijoiden ulkopuolelta raja-arvoja määrittävät myös jossain määrin 

BAT-asiakirjat. Tulevaisuudessa direktiivilaitoksia koskevien BAT-päätelmien päästötasojen 

julkaiseminen varmasti myös lisää tätä aspektia ja yhtenäistää arvoja. Vesihuoltolaitoksille 

ohjeistusta ja referenssiarvoja Suomessa antaa Suomen Vesilaitosyhdistyksen (VVY) 

julkaisema Teollisuusjätevesiopas, jonka yhtenäistävä vaikutus on huomattavissa ainakin raja-

arvojen valvonnan suhteen kuten luvussa 4.2 tuotiin ilmi. Kyseisessä oppaassa on myös 

esimerkiksi valmis pohja pintakäsittelylaitoksen kanssa tehtävälle 

teollisuusjätevesisopimukselle.  VVY:n tarjoaman mallin käyttö yleisesti 

teollisuusjätevesisopimuksissa on verrattain tavallista (Ekoleima Ay & Enlawin Consulting Oy 

2017, 19).  

Näiden ohjeistuksien lisäksi vesihuoltolaitosten täytyy itse arvioida kykynsä ottaa vastaan vettä 

ja sen epäpuhtauksia. Viemäriin johdettavan veden pitoisuuksia tärkeämpää 

jätevedenpuhdistamolle on siihen kohdistuva kokonaiskuormitus, joka voi syntyä vaihtelevasta 
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määrästä teollisuuslaitoksia. Myös puhdistamoiden toimintaperiaatteissa sekä 

viemärijärjestelmissä voi olla eroja, jotka pakottavat vaihteleviin arvoihin laitosten välillä.  

6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pintakäsittelylaitosten kuten muunkin teollisen toiminnan aiheuttamiin päästöihin on alettu 

keskittyä viime vuosikymmeninä kasvavissa määrin ja niiden rajoittamisesta on tullut tärkeä 

päämäärä. Päästöjen vaikutusten arviointi ei kuitenkaan aina ole täysin yksiselitteistä mikä 

mahdollistaa sen, että rajoitukset voivat vaihdella niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. 

Tekniikan kehittyessä myös pystytään pääsemään matalampiin päästöihin, jolloin toiminnalta 

on mahdollista vaatia enemmän esimerkiksi jätevedenkäsittelyssä. Tässä työssä selvitettiin, 

miten jätevedenkäsittelyä toteutetaan metallien pintakäsittelylaitoksilla. Miten jätevesien sisältö 

vaikuttaa kunnalliseen vedenpuhdistukseen, millaisia ovat käytetyt tekniikat ja minkälaisia raja-

arvoja jäteveden sisällölle on määrätty. 

Metallien pintakäsittelystä syntyvien jätevesien tärkein komponentti on erilaiset metallit, jotka 

voivat riittävinä pitoisuuksina haitata kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden toimintaa. 

Biologiset prosessit, jotka on suunniteltu lähtökohtaisesti talousveden puhdistamiseen voivat 

häiriintyä metallipitoisuuksien kasvaessa sekä syntyvän lietteen hyötykäyttö vaikeutuu. Ennen 

viemäröintiä jätevedet täytyy esikäsitellä erityisesti näiden metallien poistamiseksi. Tavallisin 

tekniikka tähän tarkoitukseen on metallien saostaminen. Kuitenkin prosessimateriaalien 

talteenoton ja uudelleenkäytön näkökulmasta on olemassa muitakin käyttökelpoisia tekniikoita 

kuten ioninvaihtimet ja haihdutus, joilla voidaan täydentää vedenpuhdistusprosesseja. 

Kolmantena osana työssä perehdyttiin viemäriin johdettavien vesien raja-arvoihin ja niiden 

määräytymiseen.  

Raja-arvoja määrittävät Suomessa vesihuoltolaitokset sekä ympäristöviranomainen. Vuonna 

2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain myötä käyttöön tulleen direktiivilaitoksen 

määritelmän myötä myös Euroopan komission julkaisemat BAT-päätelmät määrittävät 

päästötasot määritelmän alle kuuluville toimijoille. Tämän tarkoituksena yhtenäistää käytäntöjä 

kansainvälisesti teollisuudessa yleensä. Työhön kuuluneen kartoituksen perusteella Suomessa 

on käytössä kansallisesti melko yhtenäiset raja-arvot viemäriin johdettavalle vedelle.  
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